JAS ID

တစ္ဦးခ်င္းတာဝန္ရွိမႈအစီအစဥ္ (IRP)

CASE NUMBER

CLIENT ID

Individual Responsibility Plan (IRP)
အတြက္ WorkFirst ၏ တစ္ဦးခ်င္းတာဝန္ရွိမႈအစီအစဥ္
ကၽြႏ္ုပသ
္ ည္ နားလည္ပါသည္•
•

ကၽြႏ္ုပ္ကို အလုပ္လုပ္ရန္၊ အလုပ္ရွာေဖြရန္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္အတြက္ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္သည္လိုအပ္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တြင္လံုေလာက္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိဘဲလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္လွ်င္ အျပစ္ဒဏ္ရရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ၎ကို
WorkFirst ခြင့္ျပဳမိန္႔ရွိေနျခင္း အေျခအေနဟုေခၚသည္။
•

ကၽြႏု္ပ္သည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔အရ အျပစ္ေပးခံရလွ်င္ ၎ဆိုလိုျခင္းမွာ•

ကၽြႏ္ုပ္၏ ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္သည္ ၄၀% သို႔မဟုတ္ တစ္ဦး၏ေဝစု ေလွ်ာ့ခ်ခံရလိမ့္မည္ျဖစ္ျခင္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုျဖစ္ျခင္းသည္ ပိ၍
ု ၾကီးက်ယ္သြားျခင္း သို႔မဟုတ္

•

ကၽြႏု္ပ္၏ ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္သည္ အကယ္၍ ကၽြႏု္ပ္သည္ တင္ျပရန္မလိုေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာေလ့လာမႈ လုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္သို႔လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း/
အလွည့္က်ေတြ႔ဆံုျခင္း၌ ပါဝင္မႈမရွိလွ်င္ ပိတ္သိမ္းျခင္းခံရလိမ့္မည္။

•

ကၽြႏု္ပ္၏ ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္သည္ WorkFirst ခြင့္ျပဳမိန္႔အရ ေလွ်ာ့ခ်ခံရလွ်င္•

ကၽြႏ္ုပ္သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ အျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္၏ တစ္ဦးခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိမႈအစီအစဥ္ (IRP) ကို ရက္သတၱေလးပတ္ လိုက္နာရမည္။

•

ေလးပတ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာလိုအပ္ခ်င္းခံရသည္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္ျပဳလုပ္ၿပီးအခ်ိန္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔အရ အျပစ္ဒဏ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေလးပတ္အစီအစဥ္
အတြက္ လ၏ ပထမအစတြင္ ဖယ္ရွားျခင္းခံရလိမ့္မည္။

•
•

အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔အရ ႏွစ္လ အစီအစဥ္တြင္ရွိေနလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္၏ စြဲဆိုမႈသည္ ပိတ္သိမ္းခံရႏိုင္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္၏ ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္သည္ WorkFirst ခြင့္ျပဳမိန္႔ အရပိတ္သိမ္းျခင္းခံရလွ်င္•

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ျပန္လည္ေလ်ွာက္ထားရန္လိုအပ္ၿပီး ေငြလက္ခံရရွိျခင္းမတိုင္မီ ေလးပတ္အစီအစဥ္ကို ပါဝင္ရန္လိုအပ္သည္။

•

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔အရ သုံး (၃) ၾကိမ္ ျပႆနာရွိၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ TANF/SFA မွလက္ခံရရွိၿပီး အျမဲတမ္းအရည္အေသြးမရွိသူျဖစ္ႏိုင္သည္။

•

ကၽြႏ္ုပ္၏ အေျခအေနသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွ စ၍ WorkFirst ခြင့္ျပဳခ်က္ အရ

•

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ပါဝင္မႈမရွိရန္အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းမရွိလွ်င္ TANF/SFA ၏ အာမခံဖူလံုေရးေပးျခင္းလက္ခံရရွိခ်ိန္တြင္ ခ႐ိုင္၏ ကေလးသူငယ္ ေထာက္ကူေရးတြင္ ပါဝင္ရသည္။

ၾကိ္မ္ ပိတ္သိမ္းျခင္းခံရသည္။

ကေလးသူငယ္ေထာက္ကူေရး၏ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေငြေၾကးအကူအညီ အတြက္ လိုအပ္မႈကို ဖယ္ရွားေပးသည္။
•

ကၽြႏ္ုပ္သည္ အခ်ိန္ပိုရရွိရန္ အရည္အေသြးမျပည့္မွီလွ်င္ TANF/SFA ၏ ေငြေၾကးအာမခံဖူလံုေရးေပးျခင္း ကို လေပါင္း ၆၀ သာ႐ွိႏိုင္သည္။

•

ကၽြႏ္ုပ္သည္ေငြေၾကးအာမခံဖူလံုေရးေပးျခင္း ကို

•

လ အသံုးျပဳၿပီးျဖစ္သည္။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ အလုပ္လုပ္ရန္၊ အလုပ္ရွာေဖြရန္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္အတြက္ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ျခင္းခံရသည္။ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အစီအစဥ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို မတက္ေရာက္ႏိုင္လွ်င္
ကၽြႏ္ုပ္သည္ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ စာရင္းတြင္ရွိေသာသူ အျဖစ္ေခၚတြင္ျခင္း ခံရလိမ့္မည္။

•

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေအာက္တြင္ တစ္ပတ္စီသီးျခားေဖာ္ျပထားေသာ အခ်ိန္ပမာဏအတိုင္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္-

အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏အစီအစဥ္ကို မလိုက္နာႏိုင္ရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းရွိလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ WorkFirst အစီအစဥ္မွ အထူး/လူမႈဆက္ဆံေရးအရာရွိထံ
အျမန္ဆံုးဆက္သြယ္ရမည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္းမ်ားအတြက္ ဥပမာအခ်ိဳ႕ပါဝင္သည္မွာ•

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ခ်ိန္းဆိုမႈကို ဖ်ားနာျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ရန္ မေမ်ွာ္လင့္ဘဲ အဆင္မေျပျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္သြားလာေရးေၾကာင့္ လြဲေခ်ာ္ျခင္း

•

ကၽြႏ္ုပ္၌ အေရးေပၚအေျခအေနရွိျခင္း (႐ုပ္၊ စိ္တ္၊ ခံစားမႈပိုင္း ဆိုင္ရာ)

•

ကၽြႏ္ုပ္သည္ မိသားစုအၾကမ္းဖက္မႈ၏ သားေကာင္ျဖစ္ျခင္း

•

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ နယ္ပယ္အတြက္ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ေအာက္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကေလးရွာမေတြ႔ႏိုင္ျခင္း

•

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဥပေဒေၾကာင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာခ်က္ခ်င္းရွိျခင္း

•

ကၽြႏ္ုပ္သည္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းသို႔မဟုတ္ မလြဲေရွာင္ႏိုင္ေသာအေျခအေနရွိျခင္း ႏွင့္ ၎သည္ ကၽြႏ္ုပ္ကို အစီအစဥ္လိုအပ္မႈမ်ားကို ၿပီးျပည့္စံုေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကန္႔သတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္

•

ကၽြႏ္ုပ္သည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ဆိုးဝါးေသာနာတာရွည္ ျဖင့္မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈရွိျခင္း

•

ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္အထူးလိုအပ္ေသာကေလး သို႔မဟုတ္ အျခားအရြယ္ေရာက္ၿပီးမစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူအတြက္အိမ္တြင္ လိုအပ္မႈခံရျခင္း

•

ကၽြႏ္ုပ္သည္ အသက္ ၅၅ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ အထက္ သို႔မဟုတ္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ရျခင္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္ သည္ ကေလးမိဘ မဟုတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္

•

ကၽြႏ္ုပ္သည္ DSHS ေထာက္ကူပစၥည္းႏွင့္ SSI ေလ်ွာက္ထားဆဲျဖစ္ျခင္း

အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ဤအစီအစဥ္ကို သေဘာမတူလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တြင္ ျဖစ္စဥ္ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာၾကားနာစစ္ေဆးရန္ေတာင္းဆိုခြင့္အခြင့္အေရးရွိသည္။
ၾကားနာစစ္ေဆးခြင့္ေတာင္းဆိုရန္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေဒသဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈ႐ံုး သို႔မဟုတ္ Office of Administrative Hearings, DSHS, PO Box 42489, Olympia WA 98504-2489
ေအာက္တြင္ရွိ ကၽြႏ္ုပ္၏ အေၾကာင္းအရာျဖစ္စဥ္ မွတ္တမ္းတင္သူအရာရွိလက္မွတ္ပါ ရက္စြဲမွ ရက္ ၉၀ အတြင္းဆက္သြယ္ရမည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏တစ္ဦးခ်င္းလုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိမႈအစီအစဥ္
မိတၲဴကို ေပးအပ္ခံရၿပီးျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္စားျပဳရန္အခြင့္အေရးရွိၿပီး ၾကားနာျခင္းတြင္ ေရွ႕ေနသို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သူသည္တာဝန္ရွိျခင္းခံရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္
အခမဲ႔ ဥပေဒဆိုင္ရာအၾကံဉာဏ္ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အဖြဲ႔ႏွင့္ဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္႐ွိျခင္းကို ရယူႏိုင္သည္။ ပညာေပးအၾကံဉာဏ္ သို႔မဟုတ္ ညႊန္းဆိုျခင္း (ရွင္းလင္းေစျခင္း/CLEAR) ကို
•

၎တို႔၏ လိပ္စာ http://nwjustice.org/get-legal-help သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာျခင္း

•

အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အသက္ ၆၀ အထက္ျဖစ္လွ်င္ ၁-၈၈၈-၂၀၁-၁၀၁၄ သို႔ ေခၚဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္

•

အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္သည္ အသက္ ၆၀ ေအာက္ျဖစ္လွ်င္ ၁-၈၈၈-၃၈၇-၇၁၁၁ သို႔ေခၚဆိုျခင္း
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JAS ID အမုတ္

အေၾကာင္းအရာျဖစ္စဥ္ ID အမုတ္

ေဆြးေႏြးသူ၏ ID အမွတ္

လွ်ိဳ႕ဝွက္လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ကၽြႏ္ုပ္သည္ အလုပ္တြင္ပို၍ တိုးတက္ရန္ အလုပ္တည္ျမဲရန္ အလုပ္ရရွိရန္ သို႔မဟုတ္ကြ်ႏု္ပ္၏အစီအစဥ္အတိုင္းျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္ကိုကူညီရန္ ေထာက္ပ့ံေသာဝန္ေဆာင္မႈ ရွိႏိုင္သည္။ အကယ္၍
ကၽြႏ္ုပ္သည္ ေထာက္ပ့ံေသာဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာမတူမႈရွိခဲ႔လွ်င္ ျဖစ္စဥ္ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ၾကားနာစစ္ေဆးရန္ေတာင္းဆို ႏိုင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္
ေဖာ္ျပထားေသာ ေထာက္ပံ႔ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လိုအပ္လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္၏ WorkFirst အစီအစဥ္မွ အထူး/လူမႈဆက္ဆံေရးအရာရွိထံ ေမးျမန္းႏိုင္သည္•

ကားျပင္ျခင္း

•

ကေလးေအာက္ခံ ခင္းမ်ား

•

လိုင္စင္ေၾကး/ ေက်ာင္းလခ

•

ခရီးအေဝးမ်ား

•

အဝတ္အထည္မ်ား

•

ပညာေရးအသံုးစရိတ္မ်ား

•

ဆံပင္ညွပ္ျခင္း

•

လုပ္ငန္းခြင္သံုးကိရိယာ

•

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

•

တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး

•

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးမ်ား

•

မိသားစုအစီအစဥ္

ခြင့္ျပဳမိန္႔စီရင္ခံရျခင္းကာလအတြင္း ကၽြႏ္ုပ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ တစ္ဦးခ်င္းတာဝန္ရွိမႈ အစီအစဥ္စတင္လိုက္နာေသာ အခ်ိန္အထိတိုင္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ (ေငြေၾကး၊ အလုပ္ခြင္အဝတ္အစား
သို႔မဟုတ္ ဆက္သြယ္သြားလာေရး) မရရွိႏိုင္ပါ။
ေကာင္းမြန္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိဘဲ ခ႐ိုင္ရွိကေလးသူငယ္ေထာက္ပံ့မႈ (DCS) ႏွင့္ေပါင္းစပ္ရန္ျငင္းပယ္ခဲ႔လွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္၏ေထာက္ပံ့ေၾကးသည္ေလ်ာ့ခ် ခံရႏိုင္သည္ကို နားလည္သည္။
ေကာင္းေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္ကို ျခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္းအခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္ TANT ကူညီမႈရရွိေနဆဲအခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ကေလးကိုမဆို
ေထာက္ပံ့ရန္စုစည္းမႈသည္ ျပည္နယ္မွ ျပန္၍ေပးရန္ ထိန္းသိမ္းထားသည္။
ကၽြႏ္ုပ္သည္ TANF/SAF မွရရွိျခင္း ရပ္တန္႔ေသာအခါ DSC သည္ ကေလးေထာက္ပံ႔ေရးကိုစုစည္းလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္ကရပ္တန္႔ ရန္ေတာင္းဆိုမႈမရွိလွ်င္ ထိုအရာကို ကၽြႏ္ုပ္ထံပို႔ေပးသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္
ေထာက္ပ့ံေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ ကေလးေထာက္ပံ႔ျခင္းကိုနားလည္သည္။
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